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LAGUTSKOTTETS betänkande m 2/1965 över 

landskapsstyrelsens framställning till Ålands 

landsting med förslag till landskap$lag om 

flytgaser. (m 4/19_!$5) ' , 
Förenämnda framställning, varöver ·(l.andsti.tlget inbegärt lagutskottets 

utlåtande, har utsk.otte.t behai'ldi~t och får fö'.r ·1andstinget '78rc1aammast 

framhålla följandet 

tagförslt1get fö1je r u mutät\ls mutand.is oi.. si ·aviskt stadgl9.ndena i ri

kets förordrting ont flytgaser 'och nied vissa i rnö t iVet>ingen härhnda ~ på 

grund av förhä1i~ndana i landskapet betingade avvikelser. Med hänsyn 

ti il l~gstif tningsgebi tets natur är detta också ofrånkomligt. 

Utskottet delar lani skap sstyr els ens uppfattring., att tilläggsbestäm

melser utöver de, som ingå i landskapslagen oin brännbara vätskor, äro 

behövliga också för landskapets vidkommande samt att dessa bestämmelser 

böra fastslås genom landskapslag. 

I sak har utskottet icke något att anmärka mot förslaget ., men i 

stilistiskt hänseende måste vissa ändringar rekommenderas. Sålunda 

föreslås beträffande 

15 §, att ordet "persontransport" utbytes mot ordet "personbeford

ran". Rikets förordning anvärrl er beteckningen "persontrafik", varmed 

dock begreppsenligt b.ör förstås själva rörelsen såsom sådan; 

16 § mom. 2, att momentet gives en smidigare avfattning; 

21 § mom. 2, att ar det "SN"Ssla" utbytes mot "verksarnhetsomräd e", e-, 
när stadgandat har avseende även på affär (18 §) samt bolag, andelslag 

och annan sammanslutning ( 21 § framä t); 

23 §, att sista raden såsom obehövlig strykes; 

25 §, att "landskapsförordningen" användes i den obestämda formen 

"landskapsförordning"; samt 

,g]_.§., att senare delen av paragraf en omredigeras med användande av 

relations ats. 

Utskottet för eslär därför vördsamma·st, 

att landstinget vi lle godkänna lagförsla

get, dock sälunda, att nedannämnda lagrum er

hålla följande lydelse: 

15 §. 
I buss, som användes för personbefordran,må flytgas, med undantag 

av flytgasflaska på högst 2 kg, transporteras endast i bagageutrymmet, 

saltlmanlagt högst 35 kg och i högst 11 kg:s flaskor. I bagageutrymmet 

böra flaskorna stå upprätt med ventilen uppåt, stödda sä, att de icke 
kunna stjälpa. 
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För hållande av förbrukningsaggregat för flytgas bör sökas tillstånd 

eller utverkas godkännande såsom om upplagring av flytgas är stadgat, 

om innehållet i flytgasbehållare, ans luten till flytgasaggr-egat:, över

stiger 35 kg. 
21 §. 

Mom. 2. 
I ansökan bör nämnas sökandens namn, yrke eller verksamhetsområde, 

hemort · och adress. 

23 §. 
För förbrukningsaggregat för flytgas avsedda anordningar, såsom för

brukningsapparatur, tryckregulatorer, flytgasslangar jämte anslutnings

stycken, förångare, monteringsförnödenheter samt reglerings- och säker

hetsanordningar som saluföras i landskapet, böra vara godkända och för

sedda med av bfindels- och industriministeriet föreskriven beteckning. 

25 §. 
I flytgasupplag, som omfattar mer än 5.000 kg, och i påfyllningsin

rättning för flytgasbehållare bör denna lag och med stöd av densamma 

utfärdad landskapsförordning hållas anslagna till påseende. 

27 §. 

Har nägon före . denna lags ikraftträdande med stöd av landskapslagen 

om brännbara vätskor erhållit tillstånd eller godkännande, som gäller 

i denna lag avsedd flytgas, men tillståndet eller godkännandet erhållits 

av myndighet, som icke enligt denna lag är behörig att meddela sådant, 

skall han inom ett år från denna lags ikraftträdande insända avskrift 

av det tidigare tillstånda:Jeslutet eller den handling, som berör god

kännandet, jämte därti 11 möjligen anslutna skisser och ritningar, ti 11 

den, som enligt denna lag är behörig att meddela tillstånd eller god

kännande. 

Mariehamn, den 9 mars 1965. 

På lagutskottets vägnar: 

----~-;_flJ~~ 
Eliel Persson 

viceordförande. 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet: ~liel Persson, viceordförande, Gustaf 

Jansson, Annemi Dahlblom, Nils Dahlman och ersättaren Edvin Östling. 

11 

I 

I • 

I 

1 I 

\1 

11 

I' 
I: 


